Emlékeztető
ÓE-KOLL, 0689, 2012.
Az Óbudai Egyetem Kollégium, Kollégiumi Tanács
2012. június 28-i üléséről
Napirendi pontok:
1./ Beszámoló a tanév II. félévének történéseiről, valamint a 2012-es év első felére
megfogalmazott célkitűzések megvalósulásáról.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
2./ Beszámoló a Kollégium 2012-es év I. félév gazdálkodásáról, beruházások és
fejlesztések alakulásáról, illetve pályázati tevékenységéről.
Előterjesztő: Visnyei László gazdasági vezető
3./ Tájékoztató a tanév II. félév szakmai munkájáról, a Tagkollégiumok tervezett
közösségi, és szabadidős programjainak megvalósulásáról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök, TKollHÖK elnökök
4./ Tájékoztató a KollHÖK 2012-es év első félév gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Schmiedt Péter HÖK kollégiumi alelnök
5./ Tájékoztató az Egyetem Szenátusának üléseiről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
6./ Tájékoztató a Kandó Kálmán Kollégium helyzetéről.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
7./ A Kollégiumi Tanács 2012/2013-as tanév I. félév munkatervének tervezete.
Előterjesztő: Balogh József kollégiumigazgató
8./ Egyebek.
Balogh József kollégiumigazgató köszönti a Kollégiumi Tanács tagjait és megállapítja, hogy a
Tanács határozatképes. Megkérdezi, hogy az előre megküldött írásos anyagokhoz, napirendi
pontokhoz van e valakinek kérdése, javaslata. A Tanács tagjai egyhangúlag elfogadják a
napirendi pontokat.
A Kollégiumi Tanács üléséről hangfelvétel készült, mely a Bánki Donát Kollégiumban
(Podmaniczky u. 8.) hozzáférhető. A jelenléti ív szintén itt kerül lefűzésre az emlékeztetővel
együtt.
0. Napirendi pont
Balogh József a leköszönő TKollHÖK elnökök munkájának elismeréseként, emléklapot, valamint
apró ajándékot ad át.
1. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Az írásos anyagban értékeli a 2011/12-es. tanév második félévének történéseit, az anyagban
már a tavaszi felvételi eljárás számszerű adatai is szerepelnek. Elkezdődtek a kollégiumokban a

karbantartási, felújítási munkálatok. Helyzetértékelésként elmondja, hogy a kollégiumokban
minden területen nagyon jó csapat és szakmai munka folyik. A jövőt illetően, nagyon sok minden
függ a politikai, illetve gazdasági helyzet változásaitól is. Sajnos nincsenek még végleges
döntések, határozatok melyek befolyásolni fogják a munkánkat, addig részletesebben nem is
érdemes ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadta a vezetői beszámolót.

2. Napirendi pont
Visnyei László gazdasági vezető
A gazdálkodási beszámoló táblázata a június 13-i állapotot mutatja, melyen a pénzügyi keretek
illetve a maradvány értékei láthatók. A pályázatokat illetően viszonylag nagy összegeket sikerült
nyerniük a pályázóknak, reméli, hogy ezeket mindenhol fel is használták. A Hotel@BMF
költéseit mutatja a harmadik táblázat. A bérlemények fejlesztésére fordított kereteket láthatjuk a
negyedik táblázatban.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadta a gazdálkodásról szóló beszámolót.

3. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató kéri a Tagkollégiumok vezetőit, hogy egy rövid tájékoztatót
adjanak a II. félév történéseiről.
Dankó Norbert TKollHÖK, Elnök Bánki Donát Kollégium
Minden tervezett program sikeresen lezajlott a kollégiumban, a kollégisták nagy számban vettek
részt a rendezvényeken. Nagyon sikeresek voltak a sporttal kapcsolatos programok, nagyon
eredményes volt az elmúlt félév.
Novák János Hotel@BMF, Tagkollégiumi igazgató
Minden rendezvény elég magas részvételi aránnyal zajlott le, nagyon sikeresek voltak a
szintfőzések. Összkollégiumi vonatkozásban a pókerkupát, valamint a kirándulást említi meg.
Csík Erzsébet Kiss Árpád Kollégium, Tagkollégiumi igazgató
A hagyományos körök zavartalanul működtek, nagyon sikeres volt a körök éjszakája is, a „Kiss
Napok” keretén belül egy vetélkedőt szerveztek, mely egy éjszakai túrával zárult. Az
elégedettség mérést kibővítették egy tevékenységi listával, melynek segítségével jelezhehették
a kollégisták azokat a területeket, ahol a jövőben szívesen részt vennének. Megemlíti még a
GPS-táborban való részvételt.
Boda Attila Lébényi Pál Kollégium, Tagkollégiumi igazgató
Náluk is megvalósultak a tervezett programok, sajnos az előző hallgatói vezető leváltása egy
kicsit rányomta a bélyegét a programok sikerességére. Ő is megemlítette GPS tábor
sikerességét, nagyon jó hangulatú volt a tábor.
Tóth Attila Márton Áron Kollégium, Kollégiumi tanár
Eléggé vegyesre sikeredtek a programok, voltak kulturális rendezvények és kevésbé kötött
programok is. A részvétel sem volt annyira aktív, mint szerették volna. Reméli, hogy a következő
félévben, egy kicsit jobb szervezéssel, jobban fog sikerülni minden rendezvény.
Bozó Ferenc Nagytényi úti kollégium, Kollégiumi tanár
Náluk vannak az „ELTE”-s rendezvények és a saját rendezvényeik, a kollégisták mindkét
oldalon képviseltetik magukat. Nagy siker volt a „Tétényi Napok”, az év végi bográcsozás,
kiemeli még a sporteszközök kihasználtságát, sikerét.

Kovács Gergő Terminus Hotel, TKollHÖK-Elnök
A rendezvények jól sikerültek, vegyes részvétellel, a sportolási lehetőségeket igénybe veszik a
hallgatók. Reméli, hogy jövőre nagyobb lesz az érdeklődés, igyekeznek hatékonyabban
megszervezni a rendezvényeket.
Balogh József kollégiumigazgató
Három sikeres összkollégiumi rendezvényt szeretne kiemelni, az év végi ünnepi tanácsülést, a
pedagógus napot és a Zamárdiban megtartott vezető képző tábort. Ismét felhívja a figyelmet a
honlapon való megjelenésre.
Csányi Zoltán NEPTUN rendszergazda
Az a kérése, hogy a programokról készült képeket, válogassák ki és maximum 20 db-ot
küldjenek megjelenítésre, mert a sok kép felesleges is, és le is lassíthatja a rendszert.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a tanács testülete tudomásul vette.

4. Napirendi pont
Schmidt Péter távolléte miatt a napirendi pontot átléptük, az írásos anyag utólag kerül
kiküldésre.

5. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A legfontosabb történés az alkalmazott matematikus Msc szak indítása az egyetemen, majd erre
szeretnék ráépíteni a jövőben a doktori képzés indítását. Szintén nagyon fontos dolog volt az
oklevelek kiadásához kötött követelmények tárgyalása, különösen a nyelvvizsgák tekintetében.
Szintén nagyon fontos dolog volt az intézményfejlesztési terv, melyet június 30-ig kell leadni a
felügyeletet ellátó Minisztérium felé.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a tanács testülete tudomásul vette.

6. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Sajnos semmi új hír nincs a Kandó Kálmán Kollégiummal kapcsolatban, továbbra is folynak a
bírósági tárgyalások.
Határozat: A tájékoztató napirendi pontot a tanács testülete tudomásul vette.

7. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
A tervezett ülések időpontjait és helyszíneit ismerteti, illetve a tervezett napirendi pontok is
megtalálhatók az írásos anyagban.
Határozat: A Kollégiumi Tanács egyhangúlag elfogadta a munkatervet.

8. Napirendi pont
Balogh József kollégiumigazgató
Egyebekben igazgató úr beszél a térítési díjak befizetési állapotáról, a nyári kollégiumi díjak
befizetéséről. A lemondott férőhelyek feltöltésre kerülnek hamarosan. Elkészültek a nyári

felvételi eljárás nyomtatványai is, kéri, hogy a tanács tagjai nézzék át ezeket. Továbbiakban a
szeptemberre tervezett Gólyatáborokról esett szó.
Végezetül igazgató úr megköszöni a részvételt, jó pihenést kíván a nyárra, és a Tanácsülést
bezárja.

Budapest, 2012. július 5.

Kerek Sándorné s.k.
emlékeztető készítő

Balogh József s.k.
kollégiumigazgató

